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Egyre nagyobb problémát jelent a világnak az, hogy a Föld energiaforrásai folyamatosan 
fogynak, de az emberek energiaigénye ennek ellenére dinamikusan nő. Szinte mindenhol 
lenne lehetőség egy olyan energiaforrás használatára ami sose fogy el és biztosítja az emberek 
energiahasználatát. Ezek a megújuló energiaforrások. Szerencsére egyre jobban terjednek az 
ezt hasznosító háztartások, de még mindig lenne mit fejlődni ezen a téren. Könnyűzenében is 
megjelent már a megújuló energiaforrásokra való igény, ezzel is ösztönözve a fiatalokat a 
megújuló energiaforrások használatára. 

Tedd árammá a szelet 

És nem jön többé sárga csekk 

Vedd fűtésre a napot 

És a fűtésszámlát sem kapod 

Húzd fel a Földből a vizet  

Vagy ha meleg, s fűt nem fizetsz 

Próbálunk egy szemléletváltást eredményezni és a megújuló energiaforrások jó hírnevét 
terjeszteni. A projekt megvalósítása során a résztvevők számára lehetőséget biztosítunk, hogy 
véleményüket, elképzeléseiket megoszthassák egymással. A résztvevők nem csak 
ismereteiket és szókincsüket  gyarapítják, de a részben angol nyelvű feladatok során 
idegennyelvi kompetenciáikat is fejlesztik. Motiváljuk őket, hogy ne féljenek közösségi 
kezdeményezéseket kialakítani, belevágni olyan életmódba, mely elsőre nehéznek tűnhet, Ne 
ütközzenek sem filozófiai, sem országhatárokba, lépjék át képzelt korlátaikat. Olyan hasznos 
tudással próbáljuk felvértezni őket, amelyet a jövőben kamatoztatva sikeresen 
együttműködhetnek, jó projekteket valósíthatnak meg és a kialakult szemléletet elterjeszthetik 
mind környezetükben, mind szélesebb körben, akár országos vagy regionális szinten. A 
program során leggyakrabban alkalmazott módszerek a kiscsoportos foglalkozások, különféle 
gyakorlatias, tervezési és problémamegoldási feladatok elvégzése, prezentálása, jó-
gyakorlatok látogatása, melyek mellett külön figyelmet és időt fordítunk a tapasztalatcserére, 
a nyelvi kompetenciák fejlesztésére, a közösségépítésre csapatépítő feladatok által, és nagy 
figyelmet szentelünk a reflexiónak, mely által tudatosulnak az addig látottak és hallottak. 

Az adott kérdéssel, amelyre a választ keressük minden projektpartner találkozott már, így a 
résztvevők egymásnak is átadhatják tudásukat, tapasztalataikat. A partner esetében fontos, 
hogy céljaik között szerepel a fiatalok lehetőségeinek feltárása, a helyi közösség építése, 
valamint saját térségük fenntartható fejlesztése.  

A Hollósy Simon Művelődési Egylet fontosnak tartja a fiatalok képzését, egészen kis kortól, a 
fiatalok együttműködésének és vállalkozókészségének segítését, ösztönzését, szemléletük 
formálását. A Luminosus szervezet legfontosabb célkitűzése pedig a környéken élők 



társadalmi- és szociális-műveltségüknek a növelése. A két szervezettel már a múltban is 
együttműködtünk, a velük való kapcsolatot ezen a cserén belül, valamint a jövőben is 
tervezzük tovább építeni, fejleszteni. Fontosnak tartjuk, hogy az együttműködő 
partnerszervezeteink esetében közös cél, hogy a csereprogramban elsajátított kompetenciákat 
a partnerek a saját kapcsolatrendszerük révén tovább tudják terjeszteni, valamint az is 
meghatározó volt a kiválasztásukkor, hogy sok önkéntes fiatallal rendelkezzen az adott 
szervezet. 

A résztvevőket egyrészről a szervezetek önkénteseiből válogatja ki minden szervezet, emellett 
felhívással is közzéteszik a programot főként az Internet segítéségével, így biztosítva, hogy a 
legmegfelelőbb jelentkezők kerülhessenek be a projektbe. Amennyiben többen jelentkeznek, 
mint ahány fiatalt be lehetne vonni a képzésbe a mentorok motivációs elbeszélgetéssel 
választják ki a legalkalmasabbakat. A projektbe bevont fiatalok esetében arra törekszünk, 
hogy minél többféle képzettséggel rendelkezzenek.  A résztvevők kiválasztásánál szempont a 
hátrányos helyzet, ha feltételezhető, hogy egy fiatal anyagi helyzete nem teszi lehetővé hogy 
hasonló rendezvényeken részt vegyen, de érdeklődő a témával kapcsolatban, igyekszünk 
beválogatni a résztvevők közé. Ez azért is fontos, mert az ő esetükben a projekt által 
elsajátított tudás kifejezetten hasznos, hisz e területek felzárkózása szempontjából igen nagy 
jelentőséggel bír a megújuló energiaforrás, valamint az a tény, hogy főként fiatalokra van 
szükség ahhoz, hogy egy térség hosszútávon fennmaradhasson, fejlődhessen. A résztvevők 
kiválasztásakor  a nemek közötti egyensúlyt is figyelembe vesszük. 

A projektbe 18-30 év közötti fiatalokat kívánunk bevonni. Nem élvez prioritást az iskolai 
végzettség, sőt, igyekszünk arra törekedni, hogy mind felsőoktatásban tanuló/vagy diplomás, 
illetve középfokú oktatásban tanuló/ vagy végzett, dolgozó és/vagy továbbtanulás előtt álló 
fiatalok is bekerüljenek a programba. Mind a koordináló, mind a partnerszervezeteink részéről 
10 fő fiatal venne részt a cserén, valamint mindenhonnan 2-2 fő kísérő. A tíz fiatal esetében 
minden szervezettől 5 fő fiút és 5 fő lányt, a kísérők esetében is hasonlóan, 1 fő férfi és 1 fő 
női kísérőt választunk. A tevékenység során, a kiscsoportos feladatok esetében is törekszünk 
arra, hogy a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen. 

A résztvevők a programok során nem formális tanulási módszerek segítségével tehetnek szert 
azon tudásra, hogy hogyan is lehet kihasználni a Földünk megújuló energiáit. Első sorban 
nem a képzéstől várjuk az elsődleges eredményt, hanem a résztvevők által levont tanulságok, 
valamint a hasonló elképzelésekkel rendelkezők hasonló véleménye adja meg a projekt 
hosszútávon is mérhető eredményeit. A projektben nagy szerepet kap a tematikus napokat 
záró összegzés, mely elindíthat egy-egy újabb ötletet, projektet. A természettudományos és 
technológiai kompetenciák fejlődése a különféle jógyakorlat látogatások következtében 
valósul meg, hisz olyan innovatív megoldásokkal találkozhatnak, melyeket saját életük során 
alkalmazni képesek. 

Közvetlenül fejlődnek a kommunikációs kompetenciák mind a résztvevők anyanyelvén, mind 
angol nyelven. Fejlődik a résztvevők előadókészsége, és a meggyőzőképessége a kis-és 
nagycsoportos feladatmegoldások révén. Kulturális kompetenciák is fejlődnek mivel a 
résztvevők különféle kultúrával rendelkeznek. A társadalmi, személyközi és a szociális 



kompetenciák fejlődnek, hisz főként hátrányos helyzetű területeken és főként 
közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekben vesznek a fiatalok részt. Ezeknél 
elengedhetetlen a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet, a törekvés a sztereotípiák és az 
előítéletek leküzdése, valamint a kompromisszumkészség fejlesztése is. 

A résztvevők számára az Europass CV elkészítését és a  YouthPass tanúsítvány kiállítását 
tervezzük. A program során tájékoztatást tartunk a Youthpass dokumentumról, jelentőségéről, 
melyet a fiatalok az önéletrajzukhoz tudnak csatolni a későbbiek folyamán. A program végén 
a Youthpass tanúsítvány kiállításához szükséges információs lapok összegyűjtésével 
elkészítjük a dokumentumot. 

Minden nap kitöltésre kerül a Youthpass tanulási napló, a csere utolsó napján pedig elkészül a 
bizonyítvány. A teljesen kész bizonyítványt a csereprogram után, postai küldeményként 
kézhez kapják a fiatalok. 

 


